
1

STATUTUL
ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR

DIN ROMANIA

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Sec iunea I.  Dispozi ii generale
Art.1.
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este organiza ia profesional , cu personalitate juridic ,
nonguvernamental , de interes public, apolitic , nonprofit a asisten ilor medicali i moa elor din România.
(2) În sensul prezentului Statut, no iunea de asistent medical de farmacie, optician medical, tehnician dentar, tehnician de
aparatur  medical  se asimileaz  no iunii de asistent medical, în conformitate cu dispozi iile Legii nr. 307/2004 – privind
exercitarea profesiei de asistent medical i a profesiei de moa , precum i organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor
Medicali i Moa elor din România, cu modific rile ulterioare.

Art.2.
Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se organizeaz i func ioneaz  în baza dispozi iilor Legii nr. 307/2004
cu modific rile ulterioare, a dispozi iilor prezentului Statut i ale Regulamentului de organizare i func ionare a Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.3.
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are autonomie institu ional , organizându-se la nivel na ional i
jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti i func ionând prin filialele jude ene i a municipiului Bucure ti.
(2) Între Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i filialele jude ene, respectiv cea a municipiului Bucuresti
prev zute în anexa nr. 1 exist  raporturi de autonomie func ional i organizatoric   în limitele legale conferite de dispozi iile
Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, ale prezentului statut i ale Regulamentului de organizare i func ionare al
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, f  a nesocoti deciziile organelor de conducere ale Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la nivel na ional.

Art.4.
Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are sigl , drapel, tampil i însemne proprii, prezentate i descrise în
anexa nr. 2 a prezentului statut, ocrotite conform dispozi iilor legale i practicii în domeniu.

Art.5.
(1) Sigla organiza iei Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România va fi con inut  de toate actele emise de
organismele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România atât la nivel na ional, cât i jude ean, cu men ionarea
filialei, a sediului acesteia i a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.
(2) Sediul central al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este în municipiul Bucure ti, str.Cristian
Popisteanu, nr.1-3, sector 1, Bucuresti .

Sec iunea a II-a.
Obiectivele i atribu iile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România

Art.6.
Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are ca obiect principal de activitate controlul i supravegherea
exercit rii profesiei de asistent medical i respectiv a profesiei de moa  cu drept de liber  practic , cu respectarea Codului de
etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România, a normelor, dispozi iilor i standardelor profesionale în
vigoare.

Art.7.
În realizarea obiectivului principal Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România:
a. promoveaz  drepturile i interesele profesionale ale membrilor s i, ap  demnitatea, onoarea, libertatea i independen a
profesional  a asistentului medical i a moa ei în exercitarea profesiei;
b. colaboreaz  cu Ministerul S ii la elaborarea normelor specifice i a reglement rilor privind profesia de asistent medical
i, respectiv moa , asigurându-se de aplicarea lor;
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c. controleaz i supravegheaz  modul de exercitare a profesiei de asistent medical i moa , indiferent de forma de exercitare
a profesiei sau de unitatea sanitar  în care se exercit ;
d. colaboreaz  cu Ministerul S ii la organizarea educa iei medicale continue, specializ rii i cre terii gradului de
competen  profesional  a asisten ilor medicali i moa elor prin mijloace specifice: organizarea de cursuri de perfec ionare,
manifest ri tiin ifice, congrese na ionale i interna ionale, mese rotunde, editarea de publica ii de specialitate, etc;
e. ac ioneaz , al turi de institu iile abilitate, centrale sau teritoriale, pentru asigurarea calit ii îngrijirilor de s tate acordate
în unit ile sanitare publice sau private;
f. supravegheaz  si controleaz  respectarea standardelor de calitate a activit ilor profesionale de asistent medical i moa ;
g. organizeaz  centre de preg tire lingvistic , precum i puncte teritoriale de informare privind legisla ia sistemului de

tate;
h. elaboreaz i adopt  Codul de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România, luând m surile necesare
pentru respectarea unitar  a acestuia;
i. particip  la elaborarea criteriilor i standardelor de evaluare a calit ii îngrijirilor de s tate  i asigur  aplicarea acestora;
j. elaboreaz i adopt  modalit ile i condi iile de verificare i atestare a nivelului profesional al asistentilor medicali i
moa elor;
k. elaboreaz i adopt  modalit ile i condi iile de reatestare a competen ei profesionale, în vederea relu rii activit ii, în
conformitate cu dispozi iile Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare;
l. elaboreaza criteriile i standardele de dotare a cabinetelor de practic  independent ;
m. elaboreaz , editeaz i difuzeaz  c tre membri materiale informative privind desf urarea activit ii organiza iei;
n. elibereaz  membrilor s i avizul pentru ob inerea autoriza iei de liber  practic i alte avize pentru exercitarea profesiei de
asistent medical si moa ;
o. judec  cazurile de abateri de la normele de etic , deontologie i a cazurilor de malpraxis, în calitate  de organ de jurisdic ie
profesional ;
p. sus ine dezvoltarea cercet rii tiin ifice în domeniul îngrijirilor de s tate i valorificarea acesteia;
q. sesizeaz  organele judiciare sau autorit ile competente pentru urm rirea i/sau trimiterea în judecat  a persoanelor care î i
atribuie sau care întrebuin eaz  f  drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moa , ori care practic  profesia în mod
ilegal;
r. colaboreaz  cu celelalte organiza ii i asocia ii profesionale din ar i str in tate;
s.reprezint  membrii s i în rela iile cu autorit ile i institu iile guvernamentale i nonguvernamentale, interne i interna ionale.

CAPITOLUL II
MEMBRII ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI I MOA ELOR DIN ROMÂNIA

Art.8.
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România cuprinde  asisten ii medicali i moa ele, cet eni români i str ini
domicilia i în România, autoriza i s  exercite profesia în baza avizului eliberat de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor
din România.
(2) În exercitarea profesiei, asistentul medical i moa a nu pot fi func ionari publici.

Art.9.
(1) Asisten ii medicali i moa ele, cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului
Economic European sau ai Confedera iei Elve iene c rora li s-a aprobat, în condi iile legii, exercitarea profesiei de asistent
medical sau moa  au datoria de a se înscrie la filialele jude ene ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
în care î i desf oar  activitatea i au prerogativele i îndatoririle calit ii de membru.
(2) Dispozi iile prezentului articol se completeaz  cu dispozi iile Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, incidente în
materie.

Art.10.  – Dobândirea calit ii de membru
(1) Calitatea de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se dobânde te la cerere.
(2) Cererea se adreseaz  Pre edintelui filialei Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, care are obliga ia de a
se pronun a asupra admiterii sau respingerii cererii în termen de 5 zile lucr toare de la primirea acesteia.
(3) Pot solicita înscrierea în Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i asisten ii medicali i moa ele cet eni ai
altor state, pentru care titlurile oficiale de calificare i diplomele nu sunt recunoscute automat, dup  echivalarea acestora
conform legii.
(4) Asisten ii medicali i moa ele care au dobândit statutul de pensionar beneficiaz  de prelungirea, la cerere, a calit ii de
membru al  Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, cu toate consecin ele juridice ce decurg de  aici.
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Art.11.
Asisten ii medicali i moa ele pot solicita înscrierea în Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România dac
îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
a) sunt cet eni români sau cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apar inând Spa iului Economic
European sau ai Confedera iei Elve iene, cu domiciliul în România;
b) de in un titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical i, respectiv, titlu oficial de calificare în profesia de moa ,
recunoscut de lege;
c) nu au fost condamnate definitiv pentru s vâr irea cu inten ie a unei infrac iuni contra umanit ii sau vie ii, ori nu li s-a
interzis printr-o hot râre judec toreasc  definitiv  exerci iul profesiei, pe perioada cât acesta a fost interzis;
d) nu au adus, prin desf urarea unei activit i anterioare, prejudicii organiza iei sau profesiei de asistent medical sau de
moa ;
e) atest  starea de s tate conform art.30 alin.(2) lit.c din Legea nr. 307/2004  cu modific rile ulterioare.

Art.12.
(1) Calitatea de membru este dovedit  prin certificatul de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România,
care se elibereaz  ulterior aprob rii cererii de înscriere.
(2) Fiecare membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România va primi un certificat de membru, prezentat în
anexa nr. 3 la prezentul statut.

Art.13.  – Pierderea calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România intervine în una din
urm toarele situa ii:
- prin retragerea din organiza ie, la cerere; cererea de retragere va fi aprobat  de Consiliul jude ean al filialei Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România în condi iile în care respectivul membru i-a achitat toate obliga iile financiare
ce decurg din calitatea de membru. În aceast  situa ie, Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România î i rezerv
dreptul de a refuza eliberarea avizului pentru ob inerea autoriza iei de liber  practic , sau, dup  caz, dreptul de a refuza
reavizarea autoriza iei de liber  practic ;
- prin retragerea calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România în condi iile stipulate
de Legea nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, de prezentul Statut, de Regulamentul de organizare i func ionare a
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, precum i de Codul de etic i deontologie al asistentului medical i
al moa ei din România;
- prin decesul asistentului medical sau al moa ei, membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.14.
(1) Pierderea calit ii de membru are drept consecin  dec derea din drepturile avute în calitate de membru al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(2) Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România care au pierdut aceast  calitate nu de in nici un drept
asupra patrimoniului Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.15.
(1) Suspendarea calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România intervine în una urm toarele
situa ii:
- întreruperea exercit rii profesiei în situa ia în care, din motive obiective, membrii  Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România întrerup exercitarea profesiei pe o durat  de peste 5 ani, în condi iile stipulate de prezentul Statut;
- prin decizia Consiliului Na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România de suspendare
temporar  a calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, în condi iile stipulate de
Legea nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, de prezentul Statut, de Regulament, precum i de Codul de etic i deontologie
al asistentului medical i al moa ei din România;
- prin nerealizarea pe parcursul a 3 ani a num rului de credite stabilit de Consiliul Na ional al Ordinului Asisten ilor
Medicali i Moa elor din România conform art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare.
(2) Suspendarea din calitatea de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are drept consecin
dec derea din drepturile i obliga iile avute în calitate de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.16. Membrii fondatori. Membrii de onoare
(1) Titlul de ”membru fondator” se acord  asisten ilor medicali i moa elor care au avut merite deosebite  la înfiin area i
organizarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la nivel na ional i jude ean.
(2) Titlul de „membru de onoare” se acord  persoanelor fizice de mare distinc ie, ce au contribuit în mod esen ial i
excep ional la promovarea drepturilor i intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor
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din România, la ap rarea demnit ii, libert ii i independen ei profesionale a asistentului medical i moa ei în exercitarea
profesiei, precum i la promovarea imaginii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Conferirea titlului de „membru fondator” sau „membru de onoare” al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România este de competen a Consiliului Na ional/jude ean al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, la
propunerea Biroului Executiv, respectiv a Biroului Consiliului jude ean al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România.

Art.17. Recompense, diplome de onoare i de excelen
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România poate acorda membrilor s i, pentru rezultate deosebite ob inute în
exercitarea profesiei, premii i recompense constând în: premii în bani, obiecte etc.
(2) Recunoa terea activit ii depus  pentru promovarea i ap rarea drepturilor i intereselor profesionale ale asisten ilor
medicali i moa elor, precum i în slujba organiza iei profesionale se face  prin acordarea urm toarelor diplome de Consiliul
jude ean, respectiv na ional: „Diploma de excelen ”, „Diploma de merit”.
(3) Acordarea diplomelor se realizeaz  în conformitate cu dispozi iile prezentului Statut i ale Regulamentului de organizare i
func ionare a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.18. – Drepturile membrilor
Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România au urm toarele drepturi:
a. de a alege i de a fi ale i în organele reprezentative ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, în
condi iile legii;
b. de a avea acces la toate informa iile, datele care privesc organizarea administrativ  a Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România i a filialelor acestuia;
c. de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, na ionale sau jude ene
i de a primi informa iile solicitate;

d. de a participa la ac iunile organizate de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i de a fi informat despre
desf urarea acestora;
e. de a participa la programele de perfec ionare, manifest rile tiin ifice în domeniu;
f. de a contesta sanc iunile primite în condi iile legii, de a formula i depune peti ii;
g. de a reprezenta, în baza unui mandat special eliberat de pre edintele filialei, organiza ia profesional  la nivel jude ean,
na ional i interna ional;
h. dreptul la asisten  juridic i dreptul de a fi judecat pe baza prezum iei de nevinov ie de organele competente ale Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România pentru abaterile deontologice i disciplinare;
i. de a beneficia de asisten  medical  gratuit i medicamente gratuite, atât personal, cât i pentru membrii familiei;
j. dreptul membrilor Biroului Executiv, membrilor Consiliului Na ional, membrilor Birourilor Consiliilor jude ene i al
municipiului Bucure ti, precum i al efilor de departamente, respectiv de compartimente ale Ordinului Asisten ilor Medicali
i Moa elor din România la nivel na ional, de a- i men ine locul de munc  pe perioada cât îndeplinesc func iile respective i de

a beneficia de 5 zile libere pe lun  pentru îndeplinirea atribu iilor profesionale la Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România, precum i atribu iilor conferite de func ia electiv , potrivit legii;

Art.19. – Obliga iile membrilor
Membrii Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România au urm toarele obliga ii:
a. s  respecte dispozi iile Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, ale prezentului Statut, Regulamentului de organizare i
func ionare a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
b. s  respecte i s  aplice  prevederile Codului de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România;
c. s  respecte i s  duc  la îndeplinire hot rârile, deciziile luate de organele de conducere na ionale sau jude ene ale Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
d. s  achite cu regularitate cotiza ia lunar  în cuantumul stabilit de prezentul Statut;
e. s  se ab in  de la orice fapt  menit  a aduce prejudicii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România sau
prestigiului profesiei de asistent medical i profesiei de moa ;
f. s  participe cu regularitate la edin ele organizate de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
g. s  apere reputa ia i interesele legitime ale asisten ilor medicali i ale moa elor;
h. s  fac  dovada cunoa terii normelor de deontologie profesional i a celor care reglementeaz  exercitarea profesiei de
asistent medical i de moa , organizarea i func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
i. s  rezolve cu celeritate i profesionalism sarcinile ce le-au fost încredin ate în calitate de membri sau reprezentan i ai
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.;
j. s  contribuie la cre terea gradului de preg tire profesional  prin participarea la cursuri de preg tire, manifest ri tiin ifice,
precum i la celelalte forme de educa ie medical  continu  creditate, în conformitate cu dispozi iile prezentului Statut, precum
i ale Codului de etic i deontologie al asistentului medical i moa ei din România;
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Art.20.
(1) Func iile de  conducere la nivel jude ean sau na ional din structurile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România sunt incompatibile cu alte func ii de conducere din alte asocia ii profesionale din România ale asisten ilor medicali i
moa elor.
(2) Înc lcarea obliga iilor stipulate în precedentul articol constituie abatere de la disciplin i deontologie i se sanc ioneaz  în
conformitate cu dispozi iile Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, precum i ale prezentului Statut.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORIC . ORGANELE DE CONDUCERE

Sec iunea I . Organizarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
la nivel jude ean i al municipiului Bucure ti

Art.21.
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este organizat la nivel na ional i jude ean, respectiv al
municipiului Bucure ti i func ioneaz  prin filialele jude ene i a municipiului Bucure ti.
(2) Filialele jude ene respectiv a municipiului Bucure ti nu au personalitate juridic i beneficiaz  de autonomie
organizatoric , func ional  în limitele prev zute de prezentul Statut, Legea nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare, precum i
de Regulamentul de organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Filialele jude ene respectiv a municipiului Bucure ti nu pot încheia acte juridice în numele organiza iei na ionale sub
sanc iunea nulit ii absolute a actelor respective i retragerea calit ii de membru a persoanei în cauz .
(4) Sediul filialei jude ene este în ora ul re edin  de jude , respectiv în municipiul Bucure ti, pentru filiala municipiului
Bucure ti.

Art.22.
Organele de conducere ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la toate nivelele sunt alese prin vot secret,
conform dispozi iilor Legii nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare i ale regulamentului electoral, care face parte integrant
din prezentul Statut.

Art.23.
Organele de conducere ale filialelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti se subordoneaz  din punct de vedere ierarhic
Consiliului Na ional al  Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i respectiv Biroului Executiv al  Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, deciziile acestora fiind obligatorii, atât pentru membrii filialelor, cât i pentru
organele de conducere ale acestora.

Art.24.
Organele de conducere ale filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti sunt:
a. Adunarea general  jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti a asisten ilor medicali i moa elor;
b. Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti;
c. Biroul consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti;
d. Pre edintele filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti

Art.25. - Adunarea general  jude ean
Adunarea general  jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti este constituit  din reprezentan ii  tuturor asisten ilor medicali
i moa elor cu drept de liber  practic  înscri i în filiala respectiv .

Art.26.
Adunarea general  jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti are urm toarele atribu ii:
a) alege prin vot secret cu majoritate simpl  membrii Consiliului jude ean, respectiv al  municipiului Bucure ti;
b) îndepline te orice alte atribu ii date în competen a sa prin lege, prin prezentul Statut sau prin Regulamentul de organizare i
func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.27.
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(1) Adunarea general  jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti se întrune te ori de câte ori este nevoie la convocarea
pre edintelui filialei, din ini iativ  proprie, sau la cererea a cel pu in jum tate dintre membrii consiliului jude ean.
(2) Adunarea general  jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti î i desf oar  activitatea statutar, în prezen a a 2/3 dintre
membrii acesteia.

Art.28.
(1) Dezbaterile din edin ele Adun rii generale jude ene sunt conduse de pre edintele filialei i se consemneaz  în Registrul de
procese-verbale al Adun rii generale jude ene întocmit i inut de secretarul Biroului consiliului jude ean, respectiv al
municipiului Bucure ti.
(2) Registrul de procese-verbale al Adun rii generale jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti se ine pe un caiet ale c rui
file sunt numerotate i tampilate. Numerotarea se va face cronologic începând cu num rul 1.
(3) În registru va fi consemnat  data de desf urare a fiec rei edin e, ordinea de zi, prezen a membrilor, lu rile de cuvânt,
hot rârile aprobate, num rul de voturi, precum i opiniile separate.
(4) La fiecare edin  desf urat  registrul de procese-verbale va fi semnat de pre edinte i contrasemnat de ceilal i membri ai
consiliului jude ean sub sanc iunea nulit ii absolute.

Art.29. – Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti
Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti este alc tuit dintr-un num r de membri propor ional cu num rul
asisten ilor medicali i al moa elor înscri i în filiala respectiv , conform dispozi iilor Legii nr. 307/2004, cu modific rile
ulterioare.

Art.30.
Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti are urm toarele atribu ii:
a. promoveaz  drepturile i interesele profesionale ale membrilor s i, ap  demnitatea, onoarea, libertatea i independen a
profesional  a asistentului medical i a moa ei în exercitarea profesiei;
b. alege dintre membrii s i un birou format din: un pre edinte, doi vicepre edin i i un secretar;
c. aprob  desemnarea nominal  a efilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structura proprie;
d. aprob  prin decizie repartizarea activit ii de coordonare a departamentelor, compartimentelor i comisiilor de specialitate în
sarcina membrilor biroului consiliului;
e. aprob  angajarea i efectuarea de cheltuieli necesare desf ur rii activit ii filialei, în limita competen elor stabilite de
Consiliul Na ional, cu respectarea legisla iei;
f. aprob  bugetul de venituri i cheltuieli ;
g. analizeaz i aprob  raportul de activitate al Biroului consiliului;
h. alege din rândul membrilor s i o persoan  pentru a ocupa func ia electiv  r mas  vacant  în cadrul biroului consiliului;
i. aprob  conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului consiliului jude ean, respectiv al
municipiului Bucure ti;
j. aprob  acordarea recompenselor, diplomelor de onoare i excelen ;
k. îndepline te orice alte atribu ii date în competen a sa prin Lege, prin prezentul Statut sau prin Regulament;
l. în cazul demisiei sau incapacit ii exercit rii func iei de pre edinte, Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti
alege prin vot secret, dintre vicepre edin i, persoana care va prelua atribu iile pre edintelui, pân  la organizarea urm toarelor
alegeri i, de asemenea, va alege din rândul membrilor Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti un
vicepre edinte pentru func ia r mas  astfel vacant ;
m. alege prin vot secret, din rândul membrilor s i, în cazuri similare celor prev zute la litera l, persoana care va prelua
atribu iile func iei elective de membru al Biroului consiliului, respectiv Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti,
pân  la organizarea de noi alegeri.

Art.31.
(1) Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti se întrune te în sesiune ordinar  trimestrial i, ori de câte ori este
nevoie, în sesiune extraordinar .
(2) Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti este legal constituit în prezen a a jum tate plus unul din num rul
membrilor s i i hot te cu majoritate simpl .
(3) Hot rârile Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti sunt obligatorii pentru to i membrii filialei respective, în

sura în care nu contravin legilor în vigoare.

Art.32.
(1) Dezbaterile Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti sunt conduse de pre edintele filialei i se
consemneaz  în registrul de procese-verbale al Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti întocmit de secretar.
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(2) La dezbaterile consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti pot participa reprezentan i ai organelor de
conducere ierarhic superioare, din proprie ini iativ  sau la solicitarea Biroului consiliului jude ean al filialei.

Art.33.
(1) Participarea membrilor Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti la edin e este obligatorie.
(2) Membrii Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti au dreptul la o indemniza ie de edin  în cuantumul
stabilit de Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, la propunerea Biroului consiliului, numai cu condi ia s  fi
participat la edin a respectiv .

Art.34.
Membrii Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti care absenteaz  nemotivat la trei edin e consecutive  vor fi
suspenda i i sanc iona i, în conformitate cu dispozi iile Legii nr. 307/2004, cu modific rile ulterioare i ale prezentului Statut.

Art.35.
Membrii Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti nu se pot prevala de aceast  calitate în exercitarea unei calit i
private.

Art.36.
(1) Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti poate acorda statutul de invitat la lucr rile sale membrilor care nu
de in nici o func ie electiv  în cadrul organiza iei în scopul disemin rii informa iei.
(2) Invitatul la lucr rile Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti  nu are drept de  vot.

Art.37. Biroul  consiliului jude ean, respectiv al  municipiului Bucure ti
(1) Activitatea filialei este coordonat  între sesiunile Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti de Biroul consiliul
jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti.
(2) Biroul consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti este format din:
- pre edinte;
- doi vicepre edin i;
- secretar.

Art.38.
(1) Biroul consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti se întrune te statutar în prezen a majorit ii membrilor s i
i ia decizii valabile cu votul majorit ii membrilor prezen i. În situa ii de balotaj, votul pre edintelui este decisiv.

(2) Dezbaterile din cadrul Biroului consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti se consemneaz  în registrul de
procese-verbale i vor fi sus inute cu prezen a obligatorie a consilierilor na ionali.

Art.39.
Biroul consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti se întrune te ori de câte ori este nevoie la convocarea
pre edintelui filialei sau a cel pu in doi dintre membrii s i.

Art.40.
Atribu iile Biroului consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti sunt:
a. coordoneaz i conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile consiliului jude ean, respectiv al municipiului
Bucure ti;
b. asigur  func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la nivel jude ean, respectiv al municipiului
Bucure ti;
c. ine eviden a membrilor s i autoriza i i aprob  transferul membrilor de la o filial  la alta;
d. comunic  Biroului Executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România orice modificare în leg tur  cu
membrii  Consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucure ti sau  ai Biroului consiliului;
e. coordoneaz  activitatea departamentelor, compartimentelor din structura proprie, reparti ia acestora f cându-se prin
hot rârea Consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti;
f. elibereaz  membrilor filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti  certificatul de membru ;
g. r spunde la sesiz rile, adresele, peti iile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane în termen de 30 de zile
lucr toare; în caz contrar, peti ionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhic superioare, care vor analiza i solu iona, dup
caz, aceste peti ii;
h. aprob  angajarea i efectuarea de cheltuieli necesare desf ur rii activit ii filialei, în limita competen elor stabilite de
Consiliul na ional i cu respectarea legisla iei;
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i. întocme te raportul anual de activitate i gestiune pe care îl supune aprob rii Consiliului jude ean, respectiv al municipiului
Bucure ti i îl înainteaz  spre informare Biroului executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
j. informeaz  Consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti cu privire la deciziile emise între edin ele consiliului;
propune Biroului Executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România spre validare numirea reprezentan ilor
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România in consiliile de administra ie ale spitalelor.

Art.41.
În exercitarea func iei pe care o  de ine pre edintele filialei:
a) asigur  conducerea i coordonarea Biroului consiliului;
b) prime te i repartizeaz  departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate peti iile, cererile adresate de membrii
organiza iei sau de alte persoane;
c) aprob  angajarea, promovarea i eliberarea din func ie a personalului executiv al filialei;
d) exercit  autoritatea disciplinar  asupra personalului, în limita prevederilor legale;
e) stabile te atribu iile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor i comisiilor de specialitate i a personalului
executiv;
f) aprob  programele  de efectuare a concediilor anuale de odihn ;
g) exercit  atribu iile ordonatorului principal de credite;
h) reprezint  filiala în rela ia cu autorit ile i institu iile guvernamentale i nonguvernamentale, cu mass-media, cu alte
persoane fizice i juridice;
i) conduce lucr rile Adun rii generale jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, ale Consiliului jude ean, respectiv al
municipiului Bucure ti i ale Biroului consiliului;
j) exercit  orice alte atribu ii care îi revin potrivit legii;
k) ia m suri pentru a asigura participarea membrilor Consiliului na ional la edin ele acestuia.

Art.42.
În lipsa sa, pre edintele poate mandata un vicepre edinte pentru exercitarea atribu iilor sale, în tot sau numai în parte.

Art.43.
Vicepre edin ii Biroului consiliului în exercitarea func iei elective pe care o de in:
a) coordoneaz  activitatea departamentelor, compartimentelor i comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
b) întocmesc la sfâr itul fiec rui an sau la cererea pre edintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor,
respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
c) exercit  orice alte atribu ii date de pre edintele Biroului consiliului;

Art.44.
Secretarul Biroului consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti are urm toarele atribu ii:
a) îndrum i coordoneaz  activitatea secretariatului i a serviciilor aflate în subordine;
b) r spunde de gestionarea patrimoniului institu iei i ia m suri pentru asigurarea integrit ii acestuia;
c) organizeaz  activitatea de între inere i stabile te m suri pentru paza sediului institu iei, prin structurile de resort;
d) ia m suri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institu iei i prezint  Biroului consiliului
jude ean un raport asupra acestui inventar;
e) organizeaz  activitatea pe linie de prevenire i stingere a incendiilor, precum i activitatea de protec ie a muncii;
f) p streaz  registrele de procese-verbale ale adun rii generale jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, consiliului
jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, precum i ale biroului consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti;
g) exercit  orice alte atribu ii date de pre edintele biroului consiliului.

Sec iunea a-II-a
  Organizarea la nivel na ional

Art.45.
Organele de conducere ale Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la nivel na ional sunt:
- Adunarea general  na ional ;
- Consiliul na ional;
- Biroul executiv;
- Pre edintele.
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Art.46. - Adunarea general  na ional
(1) Adunarea general  na ional  este constituit  din reprezentan ii ale i la nivel jude ean i ai municipiului Bucure ti.
(2) Adunarea general  na ional  se întrune te ori de câte ori este nevoie la propunerea pre edintelui sau la cererea a cel pu in
jum tate plus unu dintre membrii Consiliului na ional.
(3) Adunarea general  na ional  alege prin vot secret, cu majoritate simpl , membrii Consiliului na ional al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(4) Adunarea general  na ional  adopt , în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul total al reprezentan ilor ale i, prin vot secret,
Codul de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România, Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România i Regulamentul de organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România În acelea i condi ii se adopt i modificarea actelor constitutive sus-men ionate.

Art.47. - Consiliul na ional
(1) Consiliul na ional este alc tuit din câte doi reprezentan i ai fiec rui jude , respectiv patru reprezentan i ai municipiului
Bucure ti, i câte un reprezentant din ministerele cu re ea sanitar  proprie.
(2) Consiliului na ional se întrune te în sesiuni ordinare trimestriale i extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea
Biroului executiv sau a pre edintelui.
(3) Consiliul na ional este legal constituit în prezen a a jum tate plus unu din num rul membrilor s i i hot te cu majoritate
simpl .
(4) Votul membrilor Consiliul na ional este, de regul , deschis i personal. În anumite situa ii consiliul poate hot rî ca votul s
fie secret, stabilind, de la caz la caz, modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.48.
În cazul demisiei sau incapacit ii exercit rii func iei de pre edinte, Consiliul na ional alege prin vot secret, dintre
vicepre edin i, persoana care va prelua atribu iile pre edintelui, pân  la organizarea urm toarelor alegeri i, de asemenea, va
alege din rândul membrilor Consiliului na ional un vicepre edinte pentru func ia r mas  astfel vacant .

Art.49.
Hot rârile Consiliului na ional sunt obligatorii pentru to i membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România,
în m sura în care nu contravin legilor în vigoare.

Art.50.
Consiliul na ional exercit  urm toarele atribu ii:
a. alege, prin vot secret, membrii Biroului executiv al consiliului;
b. revoc  mandatul membrilor Biroului executiv afla i în situa ii de nedemnitate, suspendare, incompatibilitate sau vacan  a
func iei elective;
c. alege din rândul membrilor s i o persoan  pentru a ocupa func ia electiv  r mas  vacant  în cadrul Biroului executiv;
d. stabile te strategia i obiectivele generale ale organiza iei profesionale;
e. aprob  desemnarea nominal   a efilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structur   la
propunerea Biroului executiv, cu respectarea legisla iei în vigoare;
f. aprob  bugetul de venituri i cheltuieli ;
g. analizeaz i aprob  raportul de activitate al Biroului executiv;
h. analizeaz  raportul anual de activitate i gestiune înaintat de filialele jude ene;
i. stabile te, în func ie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigur rilor de r spundere civil
pentru asisten ii medicali i moa e;
j. aprob  programul na ional de educa ie medicala continu i stabile te num rul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la
propunerea Biroului executiv;
k. solu ioneaz  prin comisia de disciplin , mediere i deontologie profesional , abaterile date în competen a sa, pronun ându-se
în consecin ;
l. analizeaz i solu ioneaz  abaterile s vâr ite de membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România care de in
func ii elective i se pronun  în consecin ;
m.stabile te cuantumul cotiza iei lunare datorat  de fiecare membru, precum i cota parte ce va fi virat  c tre structurile
centrale ale organiza iei;
n. acord  recompense, diplome de onoare i excelen  la propunerea Biroului executiv;
aprob  afilierea Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la organiza iile interna ionale profesionale ale
asisten ilor medicali i moa elor, precum i cotele de contribu ie la acestea;
o. aprob  aplicarea de sanc iuni la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
pentru neîndeplinirea obliga iilor ce decurg din exercitarea func iilor elective;
p. stabile te indemniza ia membrilor Biroului executiv;
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r. îndepline te orice alte atribu ii date în competen a sa prin lege, prin prezentul statut sau prin regulament.

Art.51.  Biroul executiv
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România  este coordonat între sesiunile Consiliului na ional de c tre Biroul
executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, care asigur  activitatea permanent .
(2) Biroul executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este alc tuit din pre edinte, trei vicepre edin i
i un secretar. Biroul executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se întrune te ori de câte ori este

nevoie sau la convocarea pre edintelui sau a cel pu in doi dintre membrii biroului.
(3) Dezbaterile din cadrul Biroului executiv se consemneaz  în registrul de procese-verbale .

Art.52.
Biroul executiv exercit  urm toarele atribu ii:
a. asigur  coordonarea i conducerea activit ii curente a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România între
sesiunile Consiliului na ional;
b. convoac  Adunarea general  na ional  a Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i Consiliul na ional în
edin e ordinare i extraordinare;

c. organizeaz edin ele Adun rii generale na ionale, ale Consiliului na ional, propune ordinea de zi i se asigur  de
consemnarea celor dezb tute;
d. elaboreaz  Codul de etic i deontologie profesional  al asistentului medical i al moa ei din România, Statutul Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i Regulamentul de organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali
i Moa elor din România, pe care le supune aprob rii Adun rii generale na ionale;

e. elaboreaz i propune spre aprobare Consiliului na ional proiecte de modificare a actelor statutare în conformitate cu
realit ile legislative;
f. elaboreaz  regulamentul electoral pe care-l propune spre aprobare Consiliului na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România;
g. elaboreaz  Regulamentul de func ionare i organizare al Comisiei Na ionale de Control Financiar, pe care îl supune
aprob rii Consiliului na ional;
h. elaboreaz  organigrama departamentelor, respectiv a compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i aprob  regulamentul de func ionare al fiec rei structuri interne;
i. analizeaz  cererile, peti iile i reclama iile membrilor Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România nesolu ionate
la nivelul filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, pe care le solu ioneaz  sau dispune solu ionarea lor;
j. organizeaz i coordoneaz  educa ia medical  continu , elaborarea metodologiei i tematicilor de concursuri i examene,
elaborarea criteriilor i standardelor de dotare a cabinetelor de practic  independent , precum i a celorlalte acte normative
incidente;
k. desemneaz  reprezentan ii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România în consiliile de administra ie ale
spitalelor, comisiile de acreditare, de organizare a concursurilor i examenelor etc., la propunerea filialelor jude ene;
l. efectueaz   în fiecare an prin membrii s i controlul administrativ la filialele jude ene i prezint  Consiliului na ional
concluziile i propunerile de redresare, respectiv de sanc ionare a activit ii acestora;
m. accept  dona iile, legatele i sponsoriz rile f cute filialelor jude ene, respectiv a municipiului Bucuresti;
n. gestioneaz  eventualele conflicte ivite între membri i filiale sau între filiale;
o. r spunde la peti iile, cererile adresate de membrii organiza iei sau de alte persoane în termen de 30 de zile;
p. duce la îndeplinire hot rârile Consiliului na ional i exercit  orice alte atribu ii stabilite de acesta;
q. îndepline te orice alte atribu ii date în competen a sa prin lege, prezentul statut sau regulament.

Art.53. – Pre edintele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
(1) Pre edintele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este ales de membrii Consiliul na ional, prin vot
secret, cu majoritate simpl .
(2) Pre edintele poate delega unul dintre vicepre edin i pentru exercitarea atribu iilor sale în tot sau numai în parte.

Art.54.
Pre edintele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România exercit  urm toarele atribu ii:
a) asigur  conducerea i coordonarea întregii activit i a institu iei;
b) reprezint  Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România în rela iile cu autorit ile i institu iile guvernamentale
i nonguvernamentale din ar i str in tate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

c) prime te i repartizeaz  departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organiza iei teritoriale
cererile, peti iile, adresele i se asigur  de solu ionarea acestora;
d) semneaz  rapoartele, recomand rile, precum i celelalte acte ale institu iei care se pot emite numai cu acordul s u;
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e) aprob  numirea, promovarea i eliberarea din func ie a personalului executiv, acord  grada ii, salarii de merit i alte
drepturi, potrivit dispozi iilor legale;
f) stabile te  atribu iile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor i comisiilor de specialitate i a personalului
executiv;
g) exercit  autoritatea disciplinar  asupra personalului executiv, în condi iile legii;
h) exercit  atribu iile ordonatorului principal de credite;
i) aprob  programele  de efectuare a concediilor anuale de odihn ;
j) conduce lucr rile Adun rii generale na ionale, ale Consiliului na ional i ale Biroului executiv;
k) aprob  angajarea i efectuarea de cheltuieli necesare desf ur rii activit ii institu iei, în limita cadrului legal;
l) încheie acte juridice în numele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, cu aprobarea celorlal i membri ai
Biroului executiv;
m) exercit  orice alte atribu ii care îi revin potrivit legii.

Art.55 – Vicepre edin ii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România
Vicepre edin ii Biroului executiv, în exercitarea func iei elective pe care o de in:
a) coordoneaz  activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor i comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
întocmesc, la sfâr itul fiec rui an sau la cererea pre edintelui, o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a
compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
b) efectueaz  verific ri periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor jude ene i întocmesc un raport cu privire la
rezultatele constatate pe care-l prezint  Biroului executiv sau, dup  caz, Consiliului na ional;
c) exercit  orice alte atribu ii date de pre edintele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.56.
Secretarul Biroului executiv are urm toarele atribu ii:
a) îndrum i coordoneaz  activitatea secretariatului i a serviciilor aflate în subordine;
b) r spunde de gestionarea patrimoniului institu iei i ia m suri pentru asigurarea integrit ii acestuia;
c) organizeaz  activitatea de între inere, de dotare i stabile te m suri pentru paza sediului institu iei, prin structurile de resort;
d) ia m suri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institu iei i prezint  Biroului executiv al
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România un raport asupra acestui inventar;
e) organizeaz  activitatea pe linie de prevenire i stingere a incendiilor, precum i activitatea de protec ie a muncii;
f) p streaz  registrele de procese-verbale ale Adun rii generale na ionale, ale Consiliului na ional, precum i ale Biroului
executiv;
g) exercit  orice alte atribu ii date de pre edintele Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.57.
Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România care de in i exercit  func ii elective în cadrul organiza iei
profesionale r spund solidar sau personal, dup  caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credin  a atribu iilor, în
conformitate cu dispozi iile Legii nr. 307/2004, cu modificarile ulterioare, ale prezentului statut, ale Regulamentului de
organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, precum i ale celorlalte acte normative.

Art.58.
Nerespectarea deciziilor consiliul jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, precum i ale organelor centrale de conducere
constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz  conform dispozi iilor Legii nr. 307/2004, cu modificarile ulterioare i ale
prezentului statut.

Sec iunea a III- a
Departamentele, compartimentele profesionale

Art.59.
(1) La nivelul Consiliului na ional func ioneaz  departamente, respectiv compartimente de specialitate, precum i comisii de
specialitate ale asisten ilor medicali generali ti, comisia de specialitate a moa elor, comisii de specialitate pentru celelalte
specialit i ale asisten ilor medicali, precum i comisia de disciplin .
(2) Filialele jude ene pot adopta, dup  caz, o structur  asem toare în organizarea activit ii.
(3) Atribu iile departamentelor, compartimentelor de specialitate, precum i ale comisiilor sus men ionate sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.60.
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(1) Fiecare departament, respectiv compartiment, va fi condus de un ef de departament, respectiv de compartiment aprobat
nominal de c tre Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(2) Structura fiec rui departament, respectiv compartiment, precum i statul de func iuni sunt aprobate de Biroul executiv al
Consiliul na ional, la propunerea efilor de departamente, respectiv de compartimente.

Art.61.
Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România  este structurat astfel:
 A. DEPARTAMENTE, COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE

1. Departamentul profesional tiin ific în componen a c ruia intr :
a. Compartimentul educa ie medical  continu
b. Compartimentul asisten i medicali generali ti, care cuprinde:
 comisiile de specialitate a asisten ilor medicali generali ti
c. Compartimentul moa e, care cuprinde:
 comisia de specialitate a moa elor
d. Compartimentul asisten i medicali din alte specialit i, care cuprinde:
 comisiile de specialitate pentru specialit i

2. Departamentul jurisdic ie profesional , etic i deontologie medical , în cadrul c ruia func ioneaz :
 Comisia de disciplin , mediere i deontologie profesional
 Centrul de informare legislativ

3. Departamentul imagine, publica ii, comunicare, rela ii cu mass-media i rela ii interna ionale

4. Departamentul de control i supraveghere a profesiei, care cuprinde:
a. Compartimentul acreditare, avizare i evaluare
b. Compartimentul standardizare: de calitate, de exercitare a profesiei, de dotare a cabinetelor individuale:

5. Departamentul recunoa tere diplome, care cuprinde:
a. Compartimentul recunoa tere diplome
b. Centrul lingvistic

B. SECRETARIATUL GENERAL, în componen a c ruia func ioneaz :
Direc ia de secretariat i protocol
Direc ia economico-financiar , aprovizionare i administrare a patrimoniului

C. COMISIA NA IONAL   DE CONTROL FINANCIAR

Art. 62. Comisia na ional  de control financiar
(1) Comisia na ional  de control financiar este compus  din trei reprezentan i, care nu pot îndeplini func ii similare în alte
comisii i au studii de specialitate în domeniul financiar- contabil.
(2) Pre edintele comisiei na ionale de control financiar ocup  func ia prin concurs i va avea obligatoriu studii superioare de
specialitate.
(3) Ceilal i membri ai comisiei na ionale de control financiar vor fi propu i de pre edintele comisiei na ionale de control
financiar, cu avizul Biroului executiv i valida i de Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România  pentru un mandat de  4 ani.
(4) Comisia na ional  de control financiar este subordonat , din punct de vedere ierarhic, Biroului executiv i Consiliului
na ional.

Art.63.
(1) Comisia na ional  de control financiar î i desf oar  activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare i
func ionare propriu aprobat de Biroul executiv i Consiliul na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România.
(2) Comisia na ional  de control financiar verific  conturile de venituri i cheltuieli ale organiza iei la nivel jude ean i
na ional, în concordan  cu standardele de audit române ti.
(3) Comisia na ional  de control financiar r spunde de realitatea, legalitatea i temeinicia opera iunilor de verificare efectuate
i certific  veridicitatea rezultatelor.
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(4) Birourile consiliilor jude ene, respectiv al municipiului Bucure ti i Biroul executiv vor pune la dispozi ia Comisiei
na ionale de control financiar documentele sau informa iile  necesare în îndeplinirea atribu iilor sale.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ORDINUL ASISTEN ILOR MEDICALI I MOA ELOR

DIN ROMÂNIA.
VENITURI I CHELTUIELI

Art.64.
(1) Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România are patrimoniu propriu pe care îl administreaz  cu diligen a unui
bun proprietar.
(2) Patrimoniul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România este alc tuit din totalitatea bunurilor mobile i
imobile, dobândite în condi iile legii.
(3) În exercitarea drepturilor sale, Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România posed i folose te bunurile aflate în
patrimoniul s u, i, dup  caz, dispune de acestea, în condi iile legii, în scopul realiz rii obiectului s u de activitate, beneficiind
de rezultatele utiliz rii acestora.

Art.65.
Veniturile Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România  se constituie din :
- taxe de înscriere;
- cotiza ii lunare;
- dona ii, sponsoriz ri, potrivit legii;
- fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifest ri tiin ifice, culturale i din drepturi editoriale, în condi iile legii;
- fonduri provenite din colabor ri, finan ri, sponsoriz ri etc;
- alte surse, cu respectarea dispozi iilor legale.

Art.66.
(1) Taxa de înscriere va fi în cuantum de 100.000 lei i va r mâne la filiala jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti.
(2) Cotiza ia de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România se încaseaz  lunar de la fiecare asistent
medical sau moa  pe statul de plat i va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare, conform  hot rârii
Consiliului na ional.

Art.67.
(1) Fondurile financiare rezultate în urma aplic rii prevederilor art.66 alin.(1) se depun în totalitate în contul filialei al
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(2) 25% din fondurile financiare rezultate în urma aplic rii dispozi iilor art.66 alin.2 se depun în contul central al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(3) Fondurile financiare rezultate din celelalte surse se depun în exclusivitate în contul filialei jude ene.

Art.68.
(1) Neplata cotiza iei de c tre membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, timp de 90 de zile, atrage
aten ionarea scris  de c tre biroul consiliului i sanc ionarea cu suspendarea din calitatea de membru pân  la plata cotiza iei
aferente.
(2) Întârzierea pl ii peste 90 de zile, de c tre filialele jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti ale Ordinului Asisten ilor
Medicali i Moa elor din România a cotei aferente din cotiza ia încasat i datorat , atrage aten ionarea scris  a biroului
consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti, din partea Biroului executiv al Ordinului Asisten ilor Medicali i
Moa elor din România i sanc ionarea cu penalit i de 10% pe lun  din suma datorat , blocarea contului filialei sau
suspendarea din func ie a pre edintelui filialei, pân  la plata cotiza iei i penalit ilor la zi.

Art.69.
Pentru eliberarea adeverin ei de malpraxis, a avizului de înfiin are a cabinetului medical individual sau a formelor asociative se
pot percepe taxe al c ror cuantum va fi stabilit de Consiliul na ional la propunerea Biroului executiv, iar pentru alte servicii
prestate membrilor se pot percepe anumite taxe al c ror cuantum va fi stabilit de c tre consiliul jude ean al Ordinului
Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, la propunerea biroului consiliului jude ean.

Art.70.
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Fondurile b ne ti pot fi utilizate pentru cheltuielile administrative (salarizare, procurare mijloace fixe sau de inventar),
finan area cheltuielilor organizatorice, perfec ionarea preg tirii profesionale, alte cheltuieli necesare pentru exercitarea
atribu iilor Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.71.
Membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, care au fost exclu i din organiza ie, nu pot ridica nici o
preten ie patrimonial  asupra veniturilor sau patrimoniului Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România, asupra
taxelor de înscriere, cotiza iilor sau eventualelor contribu ii b ne ti efectuate pe perioada cât ace tia au avut calitatea de
membri ai Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

CAPITOLUL V
SANC IUNI  I  PROCEDURI  DISCIPLINARE

Art.72.
(1) Constituie abatere disciplinar  fapta prin care se încalc  prevederile Legii nr. 307/2004, cu modific rile ulterioare, ale
prezentului statut, ale Regulamentului de organizare i func ionare al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din
România, ale Codului de etic i deontologie al asistentului medical i al moa ei din România, precum i a celorlalte acte
normative emise de Ordinul Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
(2) R spunderea disciplinar  atrage aplicarea uneia din urm toarele sanc iuni:
a. mustrare;
b. avertisment;
c. suspendarea temporar  a calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România;
d. retragerea calit ii de membru al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România i propunerea de anulare a
autoriza iei de liber  practic  a profesiei pentru o perioad  limitat  sau definitiv.

Art. 73.
spunderea disciplinar  nu exclude r spunderea civil , penal i contraven ional  sau material .

Art.74.
(1) Sanc iunile prev zute la art.72 alin.(2) lit.a i b corespund s vâr irii unei abateri simple i sunt de competen a consiliului
jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti.
(2) Sanc iunile prev zute la art.72 alin.(2) lit.c i d  corespund s vâr irii unei abateri grave i sunt de competen a Consiliul
na ional al Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

Art.75.
(1) Plângerea, sesizarea se adreseaz  filialei jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti în care î i desf oar  activitatea
membrul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România împotriva c ruia se depune plângerea în termen de 30 de
zile de la data s vâr irii sau cunoa terii s vâr irii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni.
(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar, ori poate fi trimis  prin scrisoare recomandat  cu confirmare de primire.
(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrâns  pot face plângere prin reprezentan ii
legali.
(4) În cazuri de notorietate, organele competente se pot sesiza din oficiu.

Art.76.
Plângerea este considerat  admisibil , dac  con ine urm toarele elemente: numele, prenumele, domiciliul peti ionarului,
elementele de identificare ale asistentului împotriva c ruia se îndreapt  peti ia, locul i contextul în care s-a s vâr it fapta,
descrierea faptei, mijloacele de prob , semn tura peti ionarului.

Art.77.
La primirea plângerii, organul competent, verificând condi iile de admisibilitate, va dispune:
a. respingerea plângerii ca nefondat ;
b. declan area procedurii de solu ionare a cauzei în conformitate cu dispozi iile codului de etic i deontologie profesional  al
asistentului medical i al moa ei din România, precum i ale prezentului statut.

Art.78.
(1) La stabilirea încadr rii faptei în abatere simpl  sau grav , precum i în procesul de individualizare a sanc iunii se va ine
seama de urm toarele elemente exemplificativ enumerate: gradul de pericol social al faptei, rezultatul imediat i de durat  al
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acesteia, s vâr irea inten ionat  sau din culp  a faptei, prezen a discern mântului în momentul s vâr irii faptei, modul i
mijloacele de s vâr ire, atitudinea asistentului medical sau a moa ei pe parcursul desf ur rii anchetei etc;
(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstan  agravant , care va fi avut  în vedere la aplicarea sanc iunii.

Art.79.
(1) Contesta ia împotriva deciziei consiliului jude ean, respectiv al municipiului Bucure ti se adreseaz  comisiei na ionale de
disciplin , mediere i deontologie profesional  in  termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contesta ia împotriva deciziei Consiliul na ional se depune la judec toria în a c rei circumscrip ie teritorial  î i desf oar
activitatea asistentul medical sau moa a, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.80.
Abaterile disciplinare s vâr ite de membrii Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România care exercit  func ii
elective se cerceteaz  de Comisia na ional  de disciplin , mediere i deontologie, iar aplicarea sanc iunii se face de c tre
plenul Consiliului na ional.

Art.81.
Ac iunea disciplinar  poate fi pornit  în termen de 30 de zile de la data s vâr irii sau cunoa terii s vâr irii faptei, dar nu mai
târziu de 6 luni.

Art.82.
Dispozi iile prezentului capitol se completeaz , în mod corespunz tor, cu prevederile Legii              nr. 307/2004, cu
modific rile ulterioare, ale codului de etic i deontologie profesional , precum i ale regulamentului de organizare i
func ionare .

CAPITOLUL VI
DISPOZI II FINALE

Art.83.
(1) Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România a fost adoptat de Adunarea general  na ional  a
Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România la data de 20 octombrie 2004 în conformitate cu dispozi iile art. 51
alin. 3 din Legea nr. 307/2004 cu modific rile ulterioare.
(2) Prezentul Statut intr  în vigoare la data adopt rii lui i va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 – FILIALELE JUDE ENE ALE ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI I MOA ELOR DIN
ROMÂNIA
ANEXA Nr. 2 -  SIGLA PROPRIE
ANEXA Nr. 3 – CERTIFICAT DE MEMBRU
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ANEXA Nr.1

FILIALELE JUDE ENE ALE ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI I MOA ELOR
DIN ROMÂNIA

 1. FILIALA ALBA
 2. FILIALA ARAD
 3. FILIALA ARGE
 4. FILIALA BAC U
 5. FILIALA BIHOR
 6. FILIALA BISTRI A-N UD
 7. FILIALA BOTO ANI
 8. FILIALA BR ILA
 9. FILIALA BRA OV
 10. FILIALA BUCURE TI
 11. FILIALA BUZ U
 12. FILIALA CARA -SEVERIN
 13. FILIALA C RA I
 14. FILIALA CLUJ
 15. FILIALA CONSTAN A
 16. FILIALA COVASNA
 17. FILIALA DÂMBOVI A
 18. FILIALA DOLJ
 19. FILIALA GALA I
 20. FILIALA GIURGIU
 21. FILIALA GORJ
 22. FILIALA HARGHITA
 23. FILIALA HUNEDOARA
 24. FILIALA IALOMI A
 25. FILIALA IA I
 26. FILIALA ILFOV
 27. FILIALA MARAMURE
 28.FILIALA MEHEDIN I
 29. FILIALA MURE
 30. FILIALA NEAM
 31. FILIALA OLT
 32. FILIALA PRAHOVA
 33. FILIALA S LAJ
 34. FILIALA SATU-MARE
 35. FILIALA SIBIU
 36. FILIALA SUCEAVA
 37. FILIALA TELEORMAN
 38. FILIALA TIMI
 39. FILIALA TULCEA
 40. FILIALA VÂLCEA
 41. FILIALA VASLUI
 42. FILIALA VRANCEA.

Prezenta anex  face parte integrant  din Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.
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Prezenta anex  face parte integrant  din Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

  ANEXA Nr.2
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Prezenta anex  face parte integrant  din Statutul Ordinului Asisten ilor Medicali i Moa elor din România.

COTOR
ORDINUL ASISTEN ILOR
MEDICALI I MOA ELOR DIN
ROMÂNIA

FILIALA
………………………….………..

CERTIFICAT
DE   MEMBRU

Seria ……………
nr……………………………
Numele ……………………………..
Prenumele ….…………………….

AUTORIZA IE
DE  LIBER  PRACTIC

Nr.  …………
din  …………………….
specialitatea
…………………………………………
…
Locul de munc
…………………………………………
…

Semn tura
……………………..
Data eliber rii
……………………….

FILIALA
…………………………………………………………….

DOMNUL/DOAMNA …………………………………………………………..
ESTE MEMBRU AL ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI I MOA ELOR DIN ROMÂNIA –
FILIALA ……………………………………. I ESTE ABILITAT S  EXERCITE PROFESIA DE
ASISTENT MEDICAL/MOA  PE TERITORIUL ROMÂNIEI CU RESPECTAREA LEGII NR.307/2004,
CU MODIFIC RILE ULTERIOARE I AVIZULUI ORDINULUI ASISTEN ILOR MEDICALI I
MOA ELOR DIN ROMÂNIA.

                                                            Pre edinte,                  Secretar,
                                          tampila
                                                       …..…………………..           ………………………….
Seria …………nr.  …………

Data eliberarii…………………………….

ANEXA Nr.3


